
 Opiskelijan Waltti -matkakorttihakemus  

Opiskelija täyttää 

Lähiosoite

Puhelin

Oppilaitos 

Koulutuksen tai tutkinnon nimi 

Opiskelun kesto 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi 

Päiväys

Oppilaitoksen varmennus 
Oppilaitoksen allekirjoituksella ja leimalla varustettu varmennus on voimassa kolme (3) kuukautta 

Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys Oppilaitoksen leima 

Puhelinnumero

Opintojen kokonaiskesto

Opiskelu on päätoimista
Waltti-kortin opiskelija-alennus myönnetään vain päätoimiselle opiskelijalle.

vuotta

 / - /

 Muu ajanjakso  ___ .___ 20___  -  ___ . ___ 20___ (Opintojen alkamis- ja päättymispäivämäärät) 

Etunime t Henk ilötunnus 

Postinumer      o Postit oimipaikka  

Sähköpos       ti 

Waltti-kortin opiskelija-alennus myönnetään määräajaksi. Lukuvuoden pituus oltava vähintään 8 kk ja 
alennus myönnetään vain lukuvuodeksi kerrallaan. Ilmoita tässä mille ajalle opiskelijakorttia haet.

Lukuvuosi (kk/vvvv - kk/vvvv) 

Allekirjoitus ja nimenselvennys __________________________________

_____________________________________

Lisätietoa osoitteesta www.lsl.fi/liput-ja-hinnat/alennukset/

Asiakaspalvelu
Lahti-piste 
Lahden Palvelutori 
Kauppakeskus Trio, 2. krs 
Aleksanterinkatu 18 
15140 Lahti
p.+358 3 814 2355 
lahtipiste@lahti.fi

Sukunimi

http://www.lsl.fi/liput-ja-hinnat/alennukset


Lahden seudun liikenteen opiskelija-alennuksen myöntämisperusteet 

LSL myöntää opiskelija-alennuksen seuraavat ehdot täyttävälle opiskelijalle:

• Opiskelun on oltava päätoimista.
Opiskelu on päätoimista, jos jokin seuraavista kriteereistä täyttyy:

- Keskimäärin 25 opetustuntia viikossa
- Keskimäärin viisi opintopistettä, kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä kuukaudessa
- Monimuoto-opiskelussa lähiopetusta vähintään 60 % kokonaisopiskeluajasta.

• Opiskelun on johdettava ammattiin tai tutkintoon.
- Tutkintoon johtavalla koulutuksella tarkoitetaan lukiokoulutuksen koko oppimäärään,

ylioppilastutkintoon, kansainväliseen ylioppilastutkintoon, gymnasieexamen-tutkintoon,
ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon, erikoisammattitutkintoon,
ammattikorkeakoulututkintoon, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, alempaan
korkeakoulututkintoon tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta.

• Opiskelijan lukuvuoden pituus on oltava vähintään 8 kuukautta.

• Opiskelija-alennus myönnetään aina määräajaksi, korkeintaan yhdeksi
lukuvuodeksi kerrallaan.
Opintojen jatkuessa asiakasryhmä on käytävä päivittämässä asiakaspalvelupisteessä.

• Alennuslippujen osto-oikeutta ei myönnetä yliopistojen ja korkeakoulujen jatko-opiskelijoille
(lisensiaateiksi ja tohtoreiksi opiskeleville; lääketieteen lisensiaatiksi opiskelevat suorittavat
perustutkintoa ja kuuluvat opiskelija-alennuksen piiriin)

• Opiskelija-alennusta ei myönnetä oppisopimuskoulutuksessa oleville.

Vaadittavat todistukset

Uuden kortin hakijalta tai asiakasryhmän vaihtuessa aina henkilöllisyystodistus. 
• Tai valtakirja, jos asioi toisen puolesta www.lsl.fi/liput-ja-hinnat/lomakkeet/
JA LISÄKSI:
Opiskelijan Waltti-korttihakemus, jossa oppilaitoksen varmennus
- Hakemuksen voi ladata netistä www.lsl.fi/liput-ja-hinnat/lomakkeet/
- Oppilaitos varmentaa lomakkeessa opintojen päätoimisuuden: kriteerien täyttymistä ei
tarkasteta myyntipisteessä muista todistuksista tai opintorekisteriotteista.

TAI 
Voimassaoleva lukuvuosileimalla tai -tarralla varustettu päätoimiselle opiskelijalle 
myönnetty opiskelijakortti:
- Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat: Sininen kortti  tai sini-keltainen AMK-kortti
- Toisen asteen opiskelijat: sininen kortti, Sakki-kortti tai sini-keltainen AMIS-kortti
- Myös digitaalinen opiskelijakortti hyväksytään (esim. Frank, Kide, Slice)

Opiskelijan Waltti-kortin voi hankkia ja päivittää Lahti-pisteessä tai palvelupisteessä. 
Yhteystiedot www.lsl.fi//liput-ja-hinnat/lipunmyynti-ja-latauspaikat/

http://www.lsl.fi/liput-ja-hinnat/lomakkeet
http://www.lsl.fi/liput-ja-hinnat/lipunmyynti-ja-latauspaikat
http://www.lsl.fi/liput-ja-hinnat/lomakkeet
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